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De plaats van het genus is echter in Herrich-Schäflfer's Pro-

dromus niet juist aangewezen, want de vlinder behoort in de

analytische Tabel der Nymphalinen-genera , op p. 123 van

Jaargang 18 van het Correspondenz-Blatt des Zool. Min. Vereins,

onder afdeeling 2 „ Ast 8 der Vdfl. in den Saum " en dan op

p. 127 onder C „ Mittelzelle aller Flügel offen " C „ Vfl. mit

12 freien Rippen —* „Aus Ast 7:8 —10, dus naast genus

96, Euripus.

2. Over de Lepidoptera van Neder-Guinea.

(Zie Tijdschrift voor Ent. 2e Serie , VII.)

Als mede aldaar voorkomende kan ik nog opgeven Botys in-

coloralis Guenée.

Mijne Terias Rahel is Brigitta Cramer. Ik had den vlinder

uit Cramer's vrij ruwe afbeelding niet herkend.

p. 32 lees: Cyclopides Lepeletieri Latreüle.

Op p. 47 van mijn bovenvermeld opstel zeide ik dat het mij

onnoodig voorkwam om voor Phiala xanthosoma Wallengrèn

cene nieuwe familie aan te nemen. Ik had er ook wel mogen

bijvoegen dat ook eene nieuwe generieke naam voor den vlinder

overbodig was, want Herrich-Schäfifer beeldt f. 375 zijner Exo-

tische Schmetterlinge eene Heleromorpha costipuncta uit Zuid-

Afrika af, die tot hetzelfde genus behoort als Phiala xantho-

soma en er zelfs specifiek zeer aan verwant is. Wallengrèn

had zich er dus bij kunnen bepalen, het nieuwe, door Herrich-

Schäffer alleen benoemde genus te caracteriseren.

Ik had bovengenoemde afbeelding over het hoofd gezien,

maar de heer Brants maakte mij opmerkzaam op de overeen-

komst tusschen Xanthosoma en Costipuncta y die ik zoo groot

vond dat ik zelfs geneigd was beiden voor dezelfde soort te

houden. Dr. Snellen van VoUenhoven, benevens de beeren

Ritsema en Brants vonden echter bij vergelijking van twee

exemplaren van Costipuncta op 's Rijks Museum aanwezig en

die van het Berlijnsche Museum waren ontvangen, de vol-

gende punten van verschil :
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Costipuncla H. S.

1". Achterlijf okergeel.

2". Kleur der vleugels gelijk-

matig vuilwit.

3". Donker paarsbruine streep

op voor- en achtervleugels

even zwaar en opgelost in

stippen op de aderen.

Xanthosoma Wallengr.

1°. Achterlijf honigbruin.

2". Kleur der vleugels helderwit,

3". Donker paarsbruine streep

op de voorvleugels breed en

onafgebroken, op de ach-

tervleugels opgelost in stip-

pen op de aderen.

Is bij het wijfje miiner

collectie bijna zamenhan-

gend.

Voorloopig ben ik dus wel geneigd specifiek verschil aan te

nemen, het blijft echter nog de vraag of de kleur der vleugels

en die van het lijf ook door ouderdom kan te weeg gebragt

zijn, want de exemplaren op het Museum zijn niet zeer versch

meer, terwijl ten opzigte der teekening misschien overgangen

voorkomen.

Rotterdam, Junij 1872.
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NAAR DE PEEL,
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Ver afgelegene, onbekende landstreken hebben vooral voor

den natuuronderzoeker steeds buitengewone aantrekkelijkheid

gehad. Zijne verbeelding bevolkt die oorden met allerlei vreemd-

soortige, nooit geziene schepselen en stelt zich van het onder-

zoek zulker gewesten allerlei schoons voor. Het was eene

dergelijke gedachte die reeds voorlang den weusch bij mij had

doen ontstaan om het bovengenoemde hoogveen, dat de pro-

vinciën Noordbrabant en Limburg voor een groot gedeelte van

elkander scheidt, eens te gaan onderzoeken ten opzigte zijner

Lepidoptera.

Op hooge veenen had ik nog nooit geëntomologiseerd en

ook was het mij niet bekend dat een onzer collega's ooit zulke

gronden had bezocht met het doel om de Insecten te leeren

kennen die hen bewonen. Toen dus op zekeren dag in de

laatste helft der maand Julij 1872 tusschen mij en den heer

Heylaerts de Peel met hare Lepidoptera, gelijk reeds meer-

malen gebeurd was, op nieuw ter sprake kwam en mijn vriend

in het voor hem zeldzame geval verkeerde zich voor eenen ge-

heelen dag te kunnen vrijmaken, besloten wij het fraaije weder

te baat te nemen en eindelijk het onbekende land eens te gaan

beschouwen.
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Op den 23^" Julij verlieten wij dus des morgens bij schoon,

doch buitengew on warm weder de stad Breda en kwamen na

een paar uren sporens aan de halte Helenaveen, diep in de

Peel aan. Van de school herinnerden wij ons die landstreek

als een moeras, dat zij echter volstrekt niet is. Wel mag in

den winter of na lange regens de zachte, sponsachtige grond

doorweekt en minder gemakkelijk te begaan zijn, maar thans

vonden wij het veen vrij droog en in alle rigtingen zeer goed

te bewandelen. Waarschiinlijk zal het graven van greppels die

ter diepte van Ij— 2 Rijnlandsche voeten overal den grond

doorsnijden en hem in perceelen voor de boekweitteelt verdeden ,

wel veel bijgedragen hebben om het veen drooger te maken

en mag het in vroegere tijden, voordat het tot den landbouw

werd gebezigd, met regt den naam van een onbegaanbaar

moeras verdiend hebben. Thans deed het zich aan ons voor

als eene boomlooze golvende vlakte, die zich ten oosten,

noorden en zuiden, zoover het oog reikt, uitstrekt, kennelijk

in het midden het hoogst is en zich duidelijk boven de heide-

velden die het veen aan den Noordbrabantschen kant begren-

zen, verheft. Poelen of waterplassen hebben wij niet aange-

troffen. Merkwaardig en ongewoon was voor ons het gaan

over den veerkrachtigen bodem; het gaf ons het denkbeeld dat

wij over matrassen liepen.

Dat de Peel gansch niet ontbloot was van Lepidoptera, be-

merkten wij spoedig. Een aantal dagvlinders vlogen om ons

heen en uit de struiken en kruiden joegen wij Heterocera op,

zoodat wij met ijver aan het werk togen ,
en alles vingen wat

ons voorkwam. Na een paar uren onafgebroken te hebben

verzameld, 't geen bij eene hitte van 89« Fahrenheit en de aan-

vallen van myriaden van Tabaniden {Haemalopota plmialis en

Chrysops relicius) die bloedige sporen op handen en gezigt

achterlieten, in het geheel geen gemakkelijk werk was —
moesten wij echter, elkander onze vangst toonende, tot het

besluit komen dat onze arbeid eene slechte belooning had ge-

vonden. Wel liet het aantal der soorten en de hoeveelheid der

voorwerpen niets te wenschen over, doch over de hoedanigheid
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van onzen buit viel niet te roemen. Bijna louter gewone die-

ren waren door ons gevonden en slechts een paar Tortricinen

(Tortrix viburnana F. en politana Haw.), waarvan de laatste

vooral talrijk was, maakten eene gunstige uitzondering. Geen

enkele goede dagvlinder, geene dan de gewone Crambinen

en Gelechiden hadden wij aangetroffen. De Peel en misschien

alle dergelijke hooge veenen komen ons dus voor niet rijk aan

bijzondere Lepidoptera te zyn en wij zouden ruigbegroeide
,

groote heiden verre verkiezen. Misschien zijn zulke veenen

op andere tijden van het jaar beter, doch wij zouden het

betwijfelen.

De plantengroei bestond hoofdzakelijk uit Calluna vulgaris,

Erica (Telralix?), veel Juncus, kleine breedbladige wilgen,

enkele berkenstruiken en eenige grassoorten , benevens uit

Epilohium roseum , eene plant met groote roode bloemen en

bladeren, welke aan die van Polygonum herinneren. Zij stond

hier en daar in talrijke exemplaren bijeen. Mossen hebben wg

nergens veel gezien.

Des avonds te half acht ure verlieten wij ons jagtveld en

spoorden terug naar Breda, waar wij de volgende lijst van

door ons waargenomen Lepidoptera zamenstelden. De Macro-

lepidoptera zijn geschikt naar de vlinders van Nederland, de

Microlepidoptera naar de door Staudinger en Wocke in hunnen

nieuwen Catalogus aangenomen volgorde. In het geheel had-

wij 55 soorten gevonden.

Argynnis Aglaja L. (niet gevangen).

Satyrus Semole L.

Pararge Megaera L. (afgevlogen).

Epinephele Tithonius (talrijk).

Coenonympha Pamphilus L.

Lycaena Aegon W. V.

Pieris Rapae L.

Hesperia Thaumas Hufn. (talrijk).

„ Lineola Ochs. (idem).

Orgyia Ericae Germar (rups).


